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1.Floresta Nacional

A Floresta Nacional do Macauã e a Floresta Nacional de São Francisco são uni-
dades de conservação de uso sustentável, portanto, são áreas onde se pode 
fazer o uso dos recursos naturais, desde que seja feito de forma a garantir que 
os recursos não se extinguam e estejam garantidos para as futuras gerações.

A Floresta Nacional do Macauã conta com 25 famílias, segundo o censo realiza-
do em 2007. Essas famílias são muito importantes para a proteção e para que 
as FLONAs consigam atingir seus objetivos.

LEI 9.985 de 2000, que instituiu o SNUC:

“Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo susten-
tável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos 
para exploração sustentável de florestas nativas.(Regulamento)

5

Figura 1: Localização das Flonas Macauã e São Francisco
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§ 1° A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas par-
ticulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o 
que dispõe a lei.

§ 2° Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicio-
nais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em 
regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

§ 3° A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para 
o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.

§ 4° A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do 
órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por 
este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento.

§ 5° A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das 
populações tradicionais residentes.

§ 6° A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será deno-
minada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.”

Portanto é permitida a residência de populações tradicionais nas FLONAs 
como indígenas, quilombolas ou seringueiros, bem como é assegurado o di-
reito a essas populações de continuarem exercendo suas práticas extrativis-
tas tradicionais.

Figura 2: Embarcações utilizadas na região.
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2.Associação

O associativismo é uma forma de organização em constante e permanente in-
tegração e constitui uma ferramenta para a busca de melhoria da qualidade de 
vida dos indivíduos de um local, com base na luta conjunta, devendo ser enten-
dido como trabalho em cooperação. Portanto, se baseia no conceito de que a 
comunidade unida é mais forte do que indivíduos isolados.

2.1 Vantagens de participar de uma associação:

As decisões são tomadas pela comunidade e como tal, as solicitações por ela 
encaminhadas ganham força para representar as reivindicações, em qualquer 
instância.

Outra vantagem é que mediante a própria organização dos moradores é 
mais fácil multiplicar as informações e harmonizar a compreensão das 
mensagens.

A maior vantagem, entretanto, é o somatório de potencialidades dos comunitá-
rios que se torna uma força transformadora.

Figura 3: Representantes da ASSEXMA e equipe de apoio.
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2.2 Quem pode participar da Associação dos Extrativistas da Floresta 
Nacional do Macauã e Área de Entorno?

Segundo o estatuto da ASSEXMA: “São Requisitos para a admissão de associa-
dos da entidade:

a) Ser extrativista ou cônjuge de extrativista;

b) Residir na Floresta Nacional do Macauã ou Área de Entorno, a no mínimo 
2(dois) anos antes do quadro de associados da entidade;

c) Pagar, no momento da associação, taxa de adesão correspondente ao valor 
de  25(vinte e cinco) quilogramas de borracha bruta.”

Ninguém é obrigado a associar-se ou a manter-se na associação, assim um 
sócio pode desligar-se da associação a qualquer momento.

A admissão de um novo membro depende da aprovação da diretoria da Asso-
ciação e o afastamento é feito através de uma carta dirigida ao presidente da 
associação. Esse pedido não depende de deliberação, não podendo ser negado 
ao sócio.
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3.Instâncias da Associação

3.1 Assembleia Geral

A assembleia geral é uma grande reunião e constitui a instância maior da asso-
ciação onde todos os membros podem participar, opinar e votar sobre os temas 
em pauta na reunião, sendo o espaço para os associados emitirem suas opini-
ões e apresentarem suas necessidades. É na assembleia geral que as decisões 
coletivas que dão sentido à associação são tomadas

Assim, ficam reservados às assembleias os assuntos de maior importância 
para a vida da associação, pois estas serão decididas com base no interesse de 
todos os associados.

As assembleias gerais podem ser dos tipos ordinárias ou extraordinárias. Na 
ASSEXMA ocorre anualmente uma assembleia geral ordinária a ser marcada 
no início de cada ano.

São atribuições da Assembleia Geral Ordinária:

A eleição da diretoria;

Aprovação das contas e atividades da associação e das propostas da diretoria;

Deliberação sobre assuntos gerais.

As assembleias gerais extraordinárias ocorrem na quantidade que forem ne-
cessárias, desde que seja obedecido um prazo de convocação mínimo de uma 
semana de antecedência, a todos os associados. Ocorrerá uma assembleia ge-
ral extraordinária quando:

- o presidente ou a maioria da diretoria julgar conveniente;

- Sob pedido de pelo menos ¼ (um quarto) dos associados, que deverão infor-
mar o motivo da convocação.

É atribuição da Assembleia Geral Extraordinária:

- tratar dos assuntos específicos para a qual foi convocada.



Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade10

3.2 Diretoria

A diretoria tem por função administrar a associação, propor e executar o plano 
de trabalho anual, lembrando que a diretoria propõe o plano, mas a aprovação 
dele é feita através de votação na assembleia geral.

No caso da ASSEXMA a diretoria é composta pelo Presidente, o Vice-Presidente, 
o Secretário e pelo Tesoureiro.

A diretoria tem as atribuições de organização, controle e execução das ativida-
des da associação.

Não basta que as Iideranças desejem a Associação, o importante é que a mesma 
tenha membros atuantes. Isto implica num processo educativo gradual, mediante 
o qual as pessoas vão se comprometendo com a própria comunidade.

Figura 4: Diretoria e conselho fiscal da ASSEXMA
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3.2.1 Atribuições da Diretoria:

Segundo o estatuto da ASSEXMA compete:

Ao presidente:

a) Supervisionar as atividades da Associação, através de contatos assíduos com 
os restantes dos membros da Diretoria;

b) Abrir, rubricar e encerrar os livros da associação;

c) Autorizar pagamentos e verificar frequentemente o saldo de caixa;

d) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral;

e) Apresentar à Assembleia Geral, o relatório e o balanço anual, com o parecer 
do Conselho Fiscal;

f) Representar a Associação, em juízo e fora dele.

Ao tesoureiro:

a) Arrecadar e contabilizar mensalmente as contribuições, auxílios e taxas dos 
associados e realizar os depósitos no banco ou bancos designados pela Dire-
toria, mantendo em dia a escrituração;

b) Realizar pagamentos de todas as obrigações da ASSEXMA e assinar, junto 
com o Presidente, os cheques emitidos pela Associação;

c) Zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributárias e outras;

d) Realizar os balanços financeiros e publicá-los em locais acessíveis       
aos associados.

Ao secretário:

a) Lavrar ou mandar lavrar as atas de reuniões da Diretoria e da Assembleia 
Geral, tendo sob sua responsabilidade os respectivos livros;

b) Elaborar ou mandar elaborar as correspondências, os relatórios, e outros 
documentos análogos; 

c) Verificar e visar os documentos de receitas e despesas;

d) Organizar os arquivos da Associação.



Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade12

3.3 Conselho Fiscal

A diretoria tem como função executar as ações em nome da associação e re-
presentar os associados, quando for de seu interesse. No entanto, ela não tem 
liberdade de agir como bem entender. Para serem tomadas as decisões mais 
importantes é necessária consulta à assembleia e acompanhamento pelo con-
selho fiscal.

É dever do conselho fiscal fiscalizar todos os atos praticados pela diretoria, ze-
lar pelo estatuto e fiscalizar as contas da associação, garantindo assim a manu-
tenção do patrimônio, que pertence a todos os associados. Ao contrário do que 
se pensa, o conselho fiscal não é responsável apenas pelas contas da associa-
ção, mas também por zelar pela eficiência dos atos da associação.

Conforme o estatuto da ASSEXMA compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar todos os atos praticados pela Diretoria;

b) Cumprir e zelar pelo cumprimento do Estatuto da Associação;

c) Reunir-se semestralmente para efetuar seus trabalhos de fiscalização;

d) Apresentar relatório de fiscalização semestralmente à Assembleia Geral;

e) Apresentar relatório sobre o balanço contábil anualmente à Assembleia Geral;

f) Propor à Assembleia Geral a destituição da Diretoria;

g) Convocar a Assembleia Geral em assuntos urgentes;  

h) Substituir provisoriamente a Diretoria em suas funções, em decorrência de 
impedimentos, após deliberação da Assembleia Geral.

Ao conselho fiscal cabe não apenas zelar pelas contas da associação, mas 
apoiar as atividades gerais da associação, de forma a contribuir para uma maior 
eficiência na gestão da associação.
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4.Objetivos da Associação

No momento da criação da ASSEXMA ela tinha por objetivos:

“1 – Promover o associativismo entre os produtores da FLORESTA NACIONAL 
DO MACAUÃ E DA ÁREA DE ENTORNO;

2 – Representar os interesses dos associados perante as entidades judiciais, 
organizações e entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

3 – Promover esforços para comercializar a produção de seus associados e 
atender as suas necessidades de consumo;

4 – Transportar no interesse da associação, associados e seus bens;

5 – Desenvolver outras atividades e serviços para obter melhorias econômicas 
e culturais para os associados;

6 – Contribuir para a preservação dos recursos naturais, evitando práticas noci-
vas e ilegais nas relações de exploração e produção dos recursos naturais.”

Logo, a ASSEXMA foi criada no intuito de agregar as forças dos moradores que 
antes estavam dispersas para conseguir melhorias para a vida de todos os as-
sociados, tudo isso conciliado com a preservação dos recursos naturais.
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5.Direitos e Deveres dos Associados

Direitos Deveres

Participar com voz e voto nas 
Assembleias gerais, desde o 
momento de sua associação, 
expressando sua opinião com 
liberdade e fazendo propostas 
para o bom funcionamento da 
associação

Comparecer às reuniões e assembleias 
gerais da entidade

Concorrer à diretoria da 
associação

Trabalhar com esforço e dedicação para 
realizar os objetivos da associação

Apelar à assembleia geral 
contra decisões tomadas pela 
diretoria que sejam contrárias 
a este estatuto

Cumprir o estatuto da associação e 
outros regulamentos que venham a ser 
aprovados pela assembleia geral

Desligar-se da associação 
voluntariamente

Cuidar dos patrimônios da associação 
com zelo

Utilizar os serviços da 
associação

Pagar pontualmente a mensalidade 
estabelecida pelo estatuto
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6.Documentos do dia a dia

6.1 Ata

Ata é um documento que pode ser escrito à mão ou digitado onde se registra 
aquilo que se passou em uma reunião. Ali, ficam registrados os assuntos trata-
dos na reunião, as discussões e decisões tomadas pela assembleia.

Como se faz?

A ata deverá ser transcrita pelo secretário, em um livro apropriado, cujas pá-
ginas são numeradas. Este livro deve ter um termo de abertura no início e um 
termo de encerramento ao final;

No fim da ata o documento deve ser assinado pelo secretário e por quem assim 
desejar, caso não haja lista de presença;

A presidência da associação deve rubricar todas as páginas do livro;

Não devem ser escritos números no livro de ata, nem podem ser escritas abre-
viações, tudo deve ser por extenso, por exemplo: escrever 23 é errado, o certo é 
escrever vinte e três.

Caso haja erro durante a redação da ata, deve-se escrever após o erro a expres-
são “digo” e em seguida escrever a forma correta. 

Exemplo:

Ata da reunião da Associação dos Extrativistas da Floresta Nacional do Macauã 
e Área de Entorno realizada no dia treze de abril de dois mil e onze. Iniciada a 
reunião o senhor Arnaldo, digo, Admilson fez a abertura...

Mas, se perceber o erro depois de ter escrito várias outras coisas, para conser-
tar o erro é só colocar no fim da ata a expressão “onde se lê..., leia...”.

Exemplo:

Ata da reunião da Associação dos Extrativistas da Floresta Nacional de São 
Francisco e Área de Entorno realizada no dia treze de abril de dois mil e onze. 
Iniciada a reunião o senhor Admilson fez a abertura...
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Ao fim da ata escreva:

Alterações: 

Onde se lê “foi encerrada às nove horas e trinta minutos, leia Associação dos 
Extrativistas da Floresta Nacional do Macauã...”.

6.2 Abaixo-Assinado

Abaixo-assinado é um tipo de solicitação coletiva feita onde muitas pessoas 
expressam seu interesse comum através da assinatura coletiva para requerer 
algo ou manifestar sua opinião de apoio a alguém ou para demonstrar queixa 
ou protesto coletivo.

Modelo:

Abaixo-Assinado

Os abaixo-assinados, moradores da Floresta Nacional do Macauã, municí-
pio de Sena Madureira, Acre, solicitaram ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
da cidade de Sena Madureira, que seja concretizada a promessa de reforma 
da Escola São Francisco III.

Sena Madureira,... de... de 201...

Nome                                                                                              RG

___________________________________________     ______________ ____
_______________________________________    ______________ ________
___________________________________      ______________
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6.3 Ofício

O ofício de entidades deve conter os seguintes itens: cabeçalho ou timbre, nú-
mero do ofício, local e data, destinatário, assunto, vocativo epistolar (exemplo: 
Prezado Senhor), introdução, explanação, fecho (despedida e assinatura).

Modelo:

Associação dos Extrativistas da Floresta Nacional do Macauã e Área de En-
torno

Ofício n° 01/11

Sena Madureira, 13 de abril de 2011.

Ao: Secretário de Saúde do Município de Sena Madureira

Assunto: Visita de equipe da saúde à Floresta Nacional do Macauã.

Prezado Senhor,

Solicito a V. Senhoria atendimento médico e odontológico a ser realizado 
na Floresta Nacional do Macauã, localizada no alto rio Macauã. Informo 
que a Floresta Nacional do Macauã conta com 25 famílias, mas o atendi-
mento pode abranger a comunidade do entorno, composta pela comuni-
dade residente de um Projeto de Assentamento Agroflorestal Providên-
cia Capital, da Gleba Iaco e a população residente da Reserva Extrativista 
do Cazumbá-Iracema.

 Atenciosamente,

Antônio Oliveira

Presidente da Associação
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6.4 Recibo

 É uma declaração por escrito de ter recebido alguma coisa. 

Modelo:

RECIBO N° ______      Valor R$ 
3,00

 Recebi do Sr. Aldeci Alves a importância de R$ 3,00 (três reais), 
referente ao pagamento de mensalidades correspondentes aos meses de 
janeiro e fevereiro de 2004.

Sena Madureira, 13 de abril de 2011.

Emerson Simão

Tesoureiro
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ANOTAÇÕES



Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade20

ANOTAÇÕES


